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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
podnikatelé a návštěvníci, 
v listopadovém vydání jsem vás na tomto 
místě informoval o finiši první etapy výměny 
kanalizačního a vodovodního potrubí, 
rekonstrukce parovodu, respektive konverze 
na horkovod a opravy části páteřní 
komunikace v našem městě.  
Než jsme se nadáli, je tu březen a blížící se 
termín nástupu na druhou etapu. Hned zkraje 
dubna se započne s odfrézováním asfaltových 
vrstev v celé délce dotčené ulice, tj. z náměstí 
od křižovatky u Janského dvora až k odbočce k 
hotelu Omnia. Nemusím zdůrazňovat, že 
půjde o největší stavební akci v našem městě 
za posledních několik desítek let. Omezí to 
nejen trvale žijící, ale i podnikatele, provozy a 
služby. S postupem prací budou jednotlivé 
části nebo celá ulice neprůjezdné, k některým 
objektům nebude možné dojet auty. Jsme si 
vědomi, že to přinese celou řadu problémů 
nejen v zásobování. Stavbaři jistě opět udělají 
maximum pro eliminaci negativních dopadů 
vlastní stavby, ale bez zvýšeného hluku, 
prašnosti a odstávek jednotlivých médií to 
prostě nepůjde. 
Opět připomenu, že majitelem parovodu, 
který se bude měnit na horkovod, jsou Státní 
léčebné lázně Janské Lázně, s. p., 
provozovatelem a investorem je ČEZ 
Teplárenská a. s. a dodavatelem ENESA a. s., 
člen skupiny ČEZ. Majitelem a provozovatelem 
vodovodu a splaškové kanalizace je VaK 
Trutnov a. s. a dodavatelem prací Z a D s. r. o. 
Trutnov. Majiteli dešťové kanalizace jsou 
podílově město a Královéhradecký kraj a 
dodavatelem nového vedení bude firma 
Kampa - Marynka s. r. o. Jilemnice. Majitelem 
silnice je Královéhradecký kraj a dodavatelem 
stavby jsou M-silnice Hradec Králové, které 

budou realizovat i opravu městských 
chodníků. Posledním zásadním dodavatelem 
nového městského veřejného osvětlení bude 
firma Tlachač s. r. o.  
Z výše uvedeného vidíte, že půjde o velmi 
náročnou koordinaci všech zúčastněných 
stavebních firem, dodavatelů a 
subdodavatelů. S harmonogramem prací se 
budete moci brzy seznámit na webu 
dostupném přes stránky města. Na 18. března 
se připravuje na městském úřadě informativní 
schůzka pro zájemce, nicméně všichni 
majitelé, provozovatelé a nájemci dotčených 
objektů budou o odstavování svých 
nemovitostí včas stavaři informováni. 
Poprosím tedy o trpělivost, shovívavost a 
nadhled, neboť nemusím zdůrazňovat, že 
výsledkem budou spolehlivé horkovody, 
vodovody, kanalizace, nová ulice, chodníky a 
veřejné osvětlení. Další podstatná část 
Janských Lázní novější a krásnější.  
Přeji hezké jaro. 
Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
5. února 2020 
Rada města vzala na vědomí: 

 aktuální informace k územně plánovací 
dokumentaci města 
Rada města souhlasila: 
• s projektovou dokumentací na přístavbu 
lyžárny, změnu užívání RD čp. 74 (Horní 
promenáda) a novou kanalizační přípojkou za 
splnění podmínek: 
a) doložení souhlasného závazného stanoviska 
příslušného úřadu územního plánování (dle 
názoru komise plánovaná přístavba 
překračuje podmínku platného ÚP Janské 
Lázně – koeficient zastavěnosti 15%) 
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b) uvedení do souladu nového způsobu 
užívání objektu čp. 74 s územně plánovací 
dokumentací, dle ÚP Janské Lázně se čp. 74 
nachází v ploše bydlení v rodinných domech 
(BI), kdy vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území definuje u 
rodinného domu maximálně 3 samostatné 
byty) 
c) veškeré pozemky, ve vlastnictví města 
Janské Lázně, dotčené realizací kanalizační 
přípojky budou uvedeny do původního stavu, 
bude provedena zátěžová statická zkoušky 
Edef2 s výsledkem min 45 MPa akreditovanou 
laboratoří v místě překopu komunikace, 
termín provádění zkoušky bude v 
dostatečném předstihu oznámen zástupci 
města, investor předloží vlastníkovi protokol o 
provedené zkoušce 
d) bude zachováno stávající materiálové a 
architektonické řešení objektu čp. 74; rada 
města dala podnět stavebnímu úřadu ke 
kontrole stavu objektu čp. 74 
• s uzavřením smlouvy o právu provést 
stavbu „ZATEPLENÍ BUDOVY NA SLUNEČNÍ 
STRÁNI čp. 243“ (IRBOS, SLL s.p.) a odložila 
vyjádření k projektové dokumentaci s tím, že 
požaduje předložení variantního barevného 
řešení fasády 
• s odstraněním dvou dřevěných objektů u 
vjezdu na centrální parkoviště a pověřila 
starostu vyznačením souhlasu na situační 
výkres dokumentace 
Rada města pověřila starostu města: 
•  k jednání s právníkem města o nesouladu ve 
skutečném využívání pozemku p.p.č. 149/6 
k.ú. Č.H. se zápisem v katastru nemovitostí 
Rada města schválila: 

 uzavření dohody o samostatném poplatku 
se separovanými složkami s firmou 
TRANSPORT Trutnov s.r.o. 

 uzavření smlouvy o dílo na „VO JANSKÉ 
LÁZNĚ II. ETAPA – UL. REKREAČNÍ A 

LYŽAŘSKÁ“ a „VO JANSKÉ LÁZNĚ III. ETAPA – 
CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ“ se společností 
Tlachač s.r.o., IČ: 03505847 za 4.489.723 Kč 
bez DPH 
Rada města odložila: 
• vyjádření ke stavbě „ZATEPLENÍ BUDOVY 
MERKUR čp. 260“ (IRBOS, SLL s.p.) a požaduje 
předložení variantního barevného řešení 
fasády 
Rada města doporučila zastupitelstvu města: 
• ponechat výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města ve stávající výši 
Rada města nesouhlasí: 
• se sloučeným územním a stavebním řízení 
stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY K+K HOTEL U 
KABINKY JANSKÉ LÁZNĚ, čp. 343“ s tím, že se 
domnívá, že není v souladu s Územním 
plánem Janské Lázně 

 se sloučeným řízením stavby „Rekonstrukce 
a dostavba ubytovacího zařízení Siréna“ – 
Ski&Bike Aparthotel z důvodu nesouladu 
s územním plánem a doporučila počkat 
s vyřízením této žádosti do vydání změny  
ÚP č. 2 

 s dodatečným povolením stavby a 
přesahem nebezpečného prostoru 
rekreačního objektu čp. 219 z důvodu rozporu 
s Územním plánem Janské Lázně (Zlatá 
vyhlídka) 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
26. února 2020 

Rada města vzala na vědomí: 

 sportovní akci „Bloodywalk“, která se bude 
konat ve dnech 29.05. – 31.05.2020 (pořadatel 
Sportovní klub ČSV&spol., z.s.) 

 běžecké závody „NaHoruRun“ plánované 
na 25.04.2020 (pořadatel Sportovní klub 
Kasper-Swix Trutnov, z.s.) 

 informace k autorským právům obcí a 
uložila ved. KT odboru připravit podklady pro 
případnou objednávku licence na 
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autorskoprávní modul systému AGIS na rok 
2021 

 oznámení o změně příjmení v seznamu 
žadatelů o pozemek na stavbu RD v Janských 
Lázních 
Rada města schválila: 

 Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 
okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2019 a 
převedení nespotřebovaného příspěvku na 
provoz ve výši 40.421,35 Kč na účet zřizovatele 
formou odečtení od příspěvku na provoz na 
rok 2020 

 uzavření smlouvy o výpůjčce movitých a 
nemovitých věcí příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 
okres Trutnov za účelem bezplatného 
dočasného užívání 

 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z 
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 
20RGI02-0067 na realizaci projektu 
„Modernizace hlediště v multifunkčním sále 
městského kina Janské Lázně, II. etapa“ (nové 
kinosedačky) 

 zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku p.p.č 170/1 v k.ú. Č.H. (2 stání) za 
účelem instalace a provozování veřejné 
dobíjecí stanice pro elektromobily (u Kavkazu) 

 návrh geometrického plánu na prodej částí 
pozemků p.p.č. 170/6, 166/6 a 170/1 v k.ú. 
Č.H. zastavěných stavbou garáže a uložila TH 
odboru zajistit zpracování znaleckého 
posudku (za Kavkazem) 
Rada města souhlasila: 
• s prodejem nepotřebného majetku - 34 ks 
dřevěných čalouněných židlí za cenu 10 Kč za 
kus 
• se zveřejněním záměru města propachtovat 
pozemek p.p.č. 181/1 v k.ú. Č.H. za účelem 
pasení ovcí a uložila TH odboru zadat 
zpracování znaleckého posudku (za Lučním 
domem) 

Rada města nesouhlasila: 
• s dělením pozemku p.p.č. 323/10 v k.ú. Č.H., 
které je bezdůvodné a požaduje ponechat 
jeho celistvost (na Černé hoře) 

(MV) 

Pozvánka 

na 8. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 16. března 
2020 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  

ZZaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  jjssoouu  vveeřřeejjnnáá..  
 

Informace pro každého 
 

Informace pro veřejnost  
– rekonstrukce silnice 
Dne 18.03.2020 od 15.00 hodin proběhne ve 
velké zasedací místnosti MěÚ Janské Lázně 
informační schůzka týkající se plánované akce 
„Rekonstrukce silnice III/2961“, včetně 
konverze parovodu, kanalizace, vodovodu, 
chodníků a VO za účasti zástupců společnosti 
ČEZ, Vak Trutnov, Údržba silnic KHK. 
 

Informace pro ubytovatele k místnímu 
poplatku z pobytu 
Město Janské Lázně zavedlo obecně závaznou 
vyhláškou v souladu s novelou zákona o 
místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2020 
poplatek z pobytu. Ubytovatel poprvé 
předloží výkaz poplatků z pobytu za 1. 
čtvrtletí 2020 nejpozději do 10.04.2020. 
 
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající 
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů 
u jednotlivého poskytovatele pobytu 
poskytnutý na území města Janské Lázně. 
Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu 
s výjimkou dne počátku pobytu. 
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného 
pobytu (plátce). Plátce vybere poplatek od 
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poplatníka a odvede jej správci poplatku 
(městskému úřadu). 
Poplatníkem je ubytovaná osoba, která není 
přihlášena v Janských Lázních. (Pojem „není 
přihlášena“ znamená, že zde nemá trvalý 
pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona 
o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona 
o dočasné ochraně cizinců). 
Poplatek je vybírán nejen za pobyt v objektech 
a prostorách, které jsou k přechodnému 
ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu 
bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově 
je zpoplatněné také poskytnutí úplatného 
pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním 
objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí 
zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu 
a podobně. 
Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání 
objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. 
Tiskopisy k vyplnění ohlášení a výkaz poplatků 
z pobytu naleznete na www.janske-lazne.cz, 
v aktualitách nebo Chci si vyřídit/Místní 
poplatky. Ubytovatel poprvé předloží výkaz 
poplatků z pobytu za 1. čtvrtletí 2020 
nejpozději do 10.04.2020. 
Vyplněné tiskopisy můžete odeslat datovou 
schránkou, poštou, nebo doručit osobně 
pracovnici ES odboru městského úřadu, která 
tuto agendu zpracovává. 
Kontakt: Jaroslava Berková, kancelář č. 4, tel. 
č. 499 875 101, e-mail: berkova@janske-
lazne.cz 
Změnu údajů uvedených v ohlášení je třeba 
nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna 
nastala. 
Ohlášení 
(1) Plátce je povinen podat Městskému úřadu 
Janské Lázně ohlášení ke vzniku své 
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 
ode dne zahájení činnosti spočívající v 
poskytování úplatného pobytu na území 

města Janské Lázně. Ukončení této činnosti 
plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 
(2) V ohlášení plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, 
popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v 
souvislosti s podnikatelskou činností, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností plátce, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména místa a zařízení, případně 
též období roku, v nichž poskytuje pobyt. 
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 
ohlášení, je plátce povinen tuto změnu 
oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala. 
Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný do 10. dne následujícího 
měsíce po daném čtvrtletí příslušného 
kalendářního roku.  
Sazba poplatku 
Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu 
s výjimkou dne jeho počátku.  
Sazbu poplatku činí 21 Kč za každý započatý 
den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 
Osvobození 
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 
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a) nevidomá, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 
průvodce, 
b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 
péče s výjimkou osoby, které je poskytována 
lázeňská léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění, nebo 
2. nehrazená z veřejného zdravotního 
pojištění, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné 
podobné akci pro děti podle zákona 
upravujícího ochranu veřejného zdraví 
konaných na území obce nebo 
e) vykonávající na území obce sezónní práci 
pro právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobu nebo 
f) pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy anebo školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči anebo 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, 
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle 
zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem 
v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 
prospěšným poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo 
likvidačních prací podle zákona 
o integrovaném záchranném systému. 
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen 
příslušník bezpečnostního sboru, voják  
v činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobývající na 
území obce v zařízení ve vlastnictví České 

republiky nebo této obce v souvislosti s 
plněním služebních nebo pracovních úkolů. 
 Evidenční kniha 

Změna v evidenční knize: 
- neuvádí se účel 
- vypisují se všichni ubytovaní včetně 
osvobozených 
Evidenční povinnost 
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo 
elektronické podobě evidenční knihu za každé 
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 
pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje 
týkající se fyzické osoby, které poskytuje 
úplatný pobyt. Týká se i cizinců!!! Ti se zapisují 
jak do ubytovací knihy (a platí poplatek 
z pobytu), tak se jejich pobyt musí oznámit 
Cizinecké policii (podnikatel přes internetovou 
aplikaci Ubyport, popř. v papírové podobě 
pomocí domovní knihy. Podrobněji níže.) 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) den počátku a den konce pobytu, 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa 
místa přihlášení nebo obdobného místa 
v zahraničí, 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým 
může být 
1. občanský průkaz, 
2. cestovní doklad, 
3. potvrzení o přechodném pobytu na území, 
4. pobytová karta rodinného příslušníka 
občana Evropské unie, 
5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince, 
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu, 
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 
ochrany, a 
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod 
osvobození od poplatku. 
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(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny 
správně, úplně, průkazně, přehledně, 
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost 
zápisů a musí být uspořádány postupně 
z časového hlediska. 
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční 
knihu po dobu 6 let ode dne provedení 
posledního zápisu. 

(MV) 
 

Oznamování ubytování cizince 
ubytovatelem 
Policie České republiky – Služba 
cizinecké policie 
Dne 15. srpna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 
222/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Zásadní změnu pro ubytovatele 
přinesl novelizovaný § 102 citovaného zákona.  
1) ubytovatel, který MÁ ubytování jako 
předmět podnikatelské činnosti, má 
povinnost oznámit ubytování cizince 
prostřednictvím dálkového přístupu přes 
Internetovou aplikaci Ubyport.  
2) ubytovatel, který NEMÁ ubytování jako 
předmět podnikatelské činnosti, má 
povinnost oznámit ubytování cizince 
prostřednictvím předkládání papírových 
přihlašovacích tiskopisů (domovní kniha); 
může se však sám rozhodnout, že použije 
přístup přes Internetovou aplikaci Ubyport. 
§ 102 Oznámení ubytování 
(1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování 
cizince do 3 pracovních dnů po jeho 
ubytování; oznámení učiní útvaru policie. 
(2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit 
     a) předložením přihlašovacího tiskopisu 
zpracovaného podle § 103 písm. b), 
     b) předložením stejnopisu listinného 
dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu 

přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle 
§ 103 písm. b), nebo 
   c) prostřednictvím dálkového přístupu 
vyplněním elektronického formuláře s 
využitím internetové aplikace v rozsahu údajů 
vedených v přihlašovacím tiskopisu. 
(3) Jde-li o ubytovatele, který má ubytování 
jako předmět podnikatelské činnosti, 
oznamuje ubytování prostřednictvím 
dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 
písm. c), je-li takový přístup zřízen a funkční. 
(4) Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a 
podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel 
neoznamuje ubytování cizince způsobem 
uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová 
ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let 
od ubytování cizince. 
Více informací získáte na webových stránkách 
Policie ČR – Služba cizinecké policie 
(https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-
policie.aspx).                                                      

 (MV) 
 

Informace z matriky     
K 01.01.2019 bylo přihlášeno k trvalému 
pobytu 707 občanů a 702 k 31.12.2019, z toho 
354 mužů a 348 žen, průměrný věk byl 56,62 
let. 
Přistěhovalo se 27 občanů, narodilo se 9 dětí 
(5 děvčat a 4 chlapci), odstěhovalo se 32 
občanů a zemřelo 9 (6 mužů a 3 ženy).  
V roce 2019 bylo v Janských Lázních uzavřeno 
15 sňatků, z toho 4 v obřadní síni, 3 v altánu na 
Horní promenádě, 1 na louce u 
Zinneckerových bud, 1 na Stezce korunami 
stromů, 3 na louce u hotelu Večernice, 1 u čp. 
303, 1 v evangelickém kostele a 1 na louce u 
Modrokamenné boudy.  
Vítání občánků proběhlo v roce 2019 
jedenkrát, a to dne 22.10.2019, kdy jsme na 
městském úřadě přivítali 5 občánků. 

L. H. 
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Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
V měsíci BŘEZNU 2020 oslavují: 
paní FÍBROVÁ Jarmila,  
pan BRETH Jiří,  
paní PROCHÁZKOVÁ Eva, 
paní ZELENKOVÁ Josefa  
a pan KOTYK Walter. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Březen 2020 
Telefon: 499 875 121       
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně 
se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 

2. pondělí v 19:30  MALÉ ŽENY 
Romantický historický film nově zpracovává 
oblíbený příběh sester Marchových – čtyř 
mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít 
život podle svého. USA  2020  135‘  tit. 
Vstupné 100,- přístupný 
 
4. středa v 19:30  FANTASY ISLAND 
V hororovém příběhu z luxusního, leč 
odlehlého tropického rezortu, charismatický 
pan Roarke mění tajné sny svých šťastných 
hostů ve skutečnost. USA  2020  109‘  tit. 
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
 
5. čtvrtek v 19:30  KRÁLÍČEK JOJO 
Satirická komedie z doby druhé světové války, 
kdy malý Jojo má největšího přítele Yorkiho a 
ještě jednoho imaginárního kamaráda, který 
mu radí v různých životních situacích...  

Vstupné 120,- přístupný 
ČR, Nový Zéland  2020  108‘  tit. 
 
9. pondělí v 19:30  MODELÁŘ 
Psychologický příběh dvou kamarádů, kteří 
provozují v současné Praze prosperující 
půjčovnu dronů. Když se jeden z hrdinů 
rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, 
situace ve firmě se začne komplikovat. 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
ČR  2020  110‘ 
 
11. středa v 19:30  BIRDS OF PREY 
(Podivuhodná proměna Harley Quinn) 
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí s 
dalšími superhrdinkami, aby společně 
zachránily malou dívku z rukou obávaného 
narcistického padoucha. Dobrodružný akční 
film. USA  2020 109‘  dabing 
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
 
12. čtvrtek v 18:00   
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU 
V animovaném filmu kluk Ryder a jeho psí 
záchranářský tým nikdy neví, jaký úkol jim 
nový den v Adventure Bay přinese. Ovšem pro 
ně žádný problém není příliš velký.  
Vstupné 110,- přístupný 
Kanada  2020  68‘  dabing 
 
16. pondělí v 19:30  V SÍTI 
Tři dospělé herečky s dětskými rysy ve věrných 
kopiích dětských pokojů chatují a skypují s 
muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a 
oslovili. Strhující dokumentární film.  
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný  
ČR  2020 101‘ 
 
18. středa v 19:30   VOLÁNÍ DIVOČINY 
Adaptace legendárního románu Jacka 
Londona přináší dobrodružný příběh 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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odvážného psa Bucka a jeho nového přítele v 
časech zlaté horečky na Klondiku.  
Vstupné 130,- přístupný 
USA  2020  110‘  tit. 
 

19. čtvrtek v 19:30  VLASTNÍCI 
Komedie. Mnozí majitelé bytů to asi znají 
z vlastní zkušenosti - na společné schůzi se 
musí dohromady na mnohém dohodnout a 
rozhodnout… ČR  2019  96‘ 
Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 
 

23. pondělí v 19:30  DARIA 
Mysteriózní, výtvarně stylizovaný thriller o 
tenké hranici mezi realitou a fabulací, 
šílenstvím a normálností, sugescí a 
manipulací, ale také o strachu a odvaze.  
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný  
ČR  2020  89‘ 
 

25. středa v 19:30  1917 
Na sklonku jednoho z největších válečných 
konfliktů všech dob dostali dva mladí britští 
vojáci Schofield a Blake zdánlivě nesplnitelný 
úkol. Epický příběh z první světové války získal 
letos 3 Oscary. USA, VB  2020  119‘  tit. 
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
 

26. čtvrtek v 18:00  FRČÍME 
Animovaný rodinný film nás zavede do světa 
fantazie, v němž se představí dva elfští 
teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou 
výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň 
kousek toho magického… 
Vstupné 120,-  děti do 15 let 100,- přístupný 
USA  2020  112‘  dabing 
 

30. pondělí v 19:30  3BOBULE 
Volné pokračování letní komedie o mladých 
majitelích vinařství, kterým to právě teď moc 
neklape. Navíc nastává rozhodující čas 
vinařského roku – vinobraní a po letech se 
objevil neodolatelný kumpán Jirka. 
Vstupné 120,-  přístupný   ČR  2020  103‘ 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Únor v základní škole 
A je za námi první pololetí školního roku 
2019/2020.  
Odměnou za pěkná vysvědčení byl pro naše 
děti 4. února výlet do daňčí obůrky a 
Krkonošského centra environmentálního 
vzdělávání (dále Krtek) ve Vrchlabí. Na začátku 
dne proběhlo krmení a pozorování zvěře. Děti 
se dozvěděly, že samici od daňka se říká 
daněla a mláděti danče. Poté jsme se 
přesunuli do Krtka, kde po odborné části o 
myslivosti v národním parku děti poznávaly 
formou hry kůže, trofeje a lebky zvěře. 
 

 
 

Po přestávce následovala druhá část na téma 
Ptačí druhy u krmítka. Děti zjišťovaly, co vše 
nám létá na krmítka, čím krmit, jak chránit 
krmítkové druhy před predátory. Závěrečná 
část vyvrcholila pozorováním ptačích druhů u 
krmítka dalekohledy v zámeckém parku ve 
Vrchlabí. 
Za zmínku ještě rozhodně stojí rozhodnutí 
nejstarších dětí, které věnovaly část peněz ze 
svých výtěžků na vánočním jarmarku pro 
opuštěná zvířata v Záchranné stanici ve 
Vrchlabí.  
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Znáte všichni pohádku o perníkové 
chaloupce? Ta naše ale nebyla ozdobená, 
takže by Jeníček s Mařenkou neměli co loupat. 
V pátek 21. 2. jsme si zahráli na perníkáře a 
dokončili ji. Nejdříve děti pojmenovávaly 
suroviny a společně připravily těsto. 
Z vyváleného plátu si každý vykrojil perníček, 
uložil na plech a po upečení ozdobil cukrovou 
polevou. Perníčky pak děti nalepovaly podle 
vlastní fantazie na chaloupku, kterou si 
společně odnesly. 
 

 
 

Závěr měsíce února jsme věnovali dopravní 
výchově. Na pomoc nám přijela paní Veronika 
Málková z Domu dětí a mládeže Jednička ze 
Dvora Králové nad Labem. Společně jsme si 
připomněli základní poznatky, které by měl 
každý cyklista znát, než poprvé vyrazí na 
silnici. Zopakovali jsme si dopravní značky, 

různé typy křižovatek, ale i správné chování 
chodce na pozemních komunikacích. Už se 
všichni těšíme, jak na jaře vyrazíme do Dvora 
králové na cyklistické dopravní hřiště, kde 
všechny poznatky vyzkoušíme v praxi. 
 

 
 

  Ze základní školy srdečně zdraví  
Mgr. A. Moštěková a Mgr. Z. Hrnčířová. 
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titulní straně: E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 

Zápis do 1. ročníku  ZŠ pro školní rok 

2020/2021
Základní škola a Mateřská škola 

Janské Lázně
okres Trutnov

vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

Milí rodiče, dovolujeme  si Vás a Vašeho předškoláčka

pozvat k zápisu do  naší školy,

který se koná ve středu 15. 4. 2020 od 15.30 – 17.00 hodin v 
budově ZŠ. 

S sebou vezměte : - rodný list dítěte  

- občanský průkaz

- možnost předem vyplněných          

formulářů (k vyzvednutí u p. uč. MŠ).

Pokud se v tomto termínu nemůžete 
zápisu zúčastnit,

kontaktujte, prosím, vedení  ZŠ

na tel.: 499 875 414.

- školu rodinného typu
- kvalitní pedagogický sbor s                       
individuálním přístupem ke    

každému dítěti 
- nízký počet žáků ve třídách

- bezvadně fungující školní družinu 
s ranním i odpoledním programem

- vybavenou PC učebnu 
- školu v klidném prostředí     

krásného
lázeňského města

Nabízíme:
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Sportovní klub JL 
 

LYŽAŘSKÝ ODDÍL SK JANSKÉ LÁZNĚ  
Zprávy ze závodní a olympijské sezóny 
I když letošní zima není příznivcům závodního 
lyžování příznivá a hodně závodů bylo 
zrušeno, přesto je několik soutěží za námi. 
Mezi nimi je i prestižní Olympiáda děti a 
mládeže -  celorepublikové klání všech krajů. 
Nominační kritéria za kraj jsou přísná, přesto 
se díky předchozím úspěchům podařilo 
nominovat čtyřem členům našeho oddílu. Nás 
klub a vlastně celý Královéhradecký kraj 
reprezentovali: Laura Kočí, Veronika 
Drahníková, Olda Čámský a Tibor Tschoche, 
všichni v alpské disciplíně skikros. Všem se v 
závodě podařilo nominovat do užšího výběru 
a posbírat cenné body pro kraj. Nejlépe si 
vedla Laura Kočí, která se probojovala do 
finále a trochu se smůlou skončila čtvrtá. 
Veronika v malém finále zvítězila a skončila 
pátá. V týmech jsme se umístili na 4.místě a 
přinesli 43 cenných bodů našemu kraji. 
Věříme, ze jsme přispěli na skvělé celkové 2. 
místo na Olympiádě.  
V březnu nás čeká ještě několik závodů a také 
mistrovství České republiky. Užší pětičlenný 
tým v žactvu závodí v  nejvyšší republikové 
soutěži v Českém poháru. Ostatní na krajské 
úrovni. V mladších kategoriích 
úspěšně  soutěžíme v Krkonošském poháru 
Head Cup.  

 
 
Za lyžařský oddíl SK Janské Lázně Pavel Šedivý 

Pozvánky 
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